
 

  

 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 
MUZEUM REJESTROWANE 

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 

www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; 

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl 

MPŚ-III.262.6.1.2017 
                                         Słupsk, dnia 11.05.2017 r. 

           

        

        ZAPYTANIE OFERTOWE 
    

      

w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości 

zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na „Wykonanie 

projektów budowlano - wykonawczych systemów bezpieczeństwa w związku z realizacją 

projektu   pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację 

zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi 

Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski dla potrzeb Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku”.  

1. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie robót budowlanych dla 

następujących zadań/obiektów: 

1.1. Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania domu mieszkalnego w Swołowie gmina 

Słupsk dz. 29/1 na potrzeby ekspozycji obejmującej: 

a) projekt budowlano - wykonawczy dla systemu automatycznego wykrywania i 

sygnalizacji pożaru, 

b) kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla systemu automatycznego wykrywania i 

 sygnalizacji pożaru, 

c) STWiOR dla systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru. 

d) projekt budowlano - wykonawczy dla systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

e) kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla systemu sygnalizacji włamania i 

napadu, 

f) STWiOR dla systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

g) projekt budowlano - wykonawczy dla telewizji przemysłowej CCTV, 

h) kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla systemu telewizji przemysłowej CCTV, 

i) STWiOR dla systemu telewizji przemysłowej CCTV. 

1.2. Przebudowy stodoły w Swołowie dz. 46/1 na potrzeby ekspozycji obejmującej: 

a) projekt budowlano - wykonawczy dla systemu automatycznego wykrywania i 

sygnalizacji  pożaru, 

http://www.muzeumkluki.pl/


 

b) kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla systemu automatycznego wykrywania i 

 sygnalizacji pożaru, 

c) STWiOR dla systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru. 

d) projekt budowlano - wykonawczy dla systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

e) kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla systemu sygnalizacji włamania i 

 napadu, 

f) STWiOR dla systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

g) projekt budowlano - wykonawczy dla telewizji przemysłowej CCTV, 

h) kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla systemu telewizji przemysłowej CCTV, 

i) STWiOR dla systemu telewizji przemysłowej CCTV. 

1.3. Uzyskanie w ramach zaoferowanej ceny, w imieniu Zamawiającego  decyzji  wszelkich 

dokumentów, opinii i uzgodnień, wymaganych   zgodnie  z obowiązującymi  przepisami, 

oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych. 

2. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru dokumentacji projektowej: 

2.1. uzyskanie właściwych opinii leży po  stronie Wykonawcy, Zamawiający dołączy do 

zapytania cenowego projekt budowlany i instalacyjny budynków w których ma zostać 

zaprojektowane systemy zabezpieczeń. 

2.2. dokumentacja projektowo – kosztorysowa, specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie  robót budowlanych zostanie dostarczona Zamawiającemu: 

a) w postaci papierowej - w ilości 6 egz., z wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, 

przedmiaru robót, specyfikacji i odbioru robót budowlanych które należy  dostarczyć  

w 2 egz. oraz 

b) w postaci elektronicznej (płyta CD), którą należy  dostarczyć  w 1 egz. 

2.3. Dokumentacja, o której mowa w pkt 2.2 będzie wykonana przez zespół projektowy i 

sprawdzający posiadający  odpowiednie uprawnienia  do projektowania  niezbędne do 

wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia. 

3. Termin realizacji: 
 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia  22 sierpnia 2017 r.  

4. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Wykonawca 

zobowiązany jest podać cenę netto, podatek Vat i cenę brutto wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2) Cena musi był podana cyfrowo w PLN i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: 

1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi łączna cena oferty brutto – waga 

kryterium 100%. 

2) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Ocenie zostanie poddana łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, 

podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: 

 



 

C = Cn/Cb x 100  

gdzie: 

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny 

Cn – najniższa łączna cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert ważnych 

Cb – łączna cena brutto badanej oferty. 

3) Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zapytaniu oraz oferuje wykonanie usług objętych zamówieniem 

za najniższą cenę szacunkową – uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów (100) 

wyliczoną według powyższego wzoru. 

4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 

jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailowy: muzeum@muzeum.slupsk.pl  

2) Termin składania ofert upływa 19.05.2017r. do godz. 11:00.  

3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy 

ocenie ofert.  

4) Oferta dla swej ważności musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5) Oferta Wykonawcy winna się składać z: 

Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 

Oświadczenia projektantów zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2, 

6) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wysyłając drogą e-mailową zawiadomienie o 

wyborze oferty. 

7. Dodatkowe informacje 

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, e-mailem – adres poczty  muzeum@muzeum.pl  lub faksem na 

numer 59 842 65 18.  Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

2) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

a) sprawy merytoryczne: Dawid Gonciarz – Kierownik Muzeum Kultury Pomorza w Swołowie i 

Młynie Zamkowym w Słupsku – Oddziału  MPŚ w Słupsku tel. 59 832-48-97, e-mail: 

dawid.gonciarz@muzeum.slupsk.pl. 

b) sprawy proceduralne: Edyta Statkiewicz – Specjalista ds. administracyjnych tel. 59 832-48-97, 

e-mail: Edyta.statkiewicz@muzeum.slupsk.pl. 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

1. Formularz oferty  

2. Oświadczenie projektantów 

……………………………… 

   Podpis Zamawiającego 

 

mailto:muzeum@muzeum.pl


 

          Załącznik nr 1                                                                                                

          

         .................................... 

               (miejscowość i data) 

................................................... 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

Ul. Dominikańska 5-9 

76-200 Słupsk 

FORMULARZ OFERTY 

Nawiązując do ofertowego na o przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie projektów 

budowlano - wykonawczych systemów bezpieczeństwa w związku z realizacją projektu   pn. 

Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych 

budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na 

potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski dla potrzeb Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku”.  

 

........................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców) 

Nr fax..........................................., nr tel. ......................................................... 

REGON........................................., NIP ................................................. 

 

1. Oferujemy wykonanie zadania: „Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych 

systemów bezpieczeństwa w związku z realizacją projektu   pn. Wzmocnienie potencjału 

pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych 

wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i 

innych regionów Polski dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”.  

zgodnie z poniższą tabelą 

 
 

 

Obiekt 

 

 

wartość 

netto 

w zł 

Kwota 

podatku 

VAT w zł 

Wartość 

brutto w zł 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania domu 

mieszkalnego w Swołowie gmina Słupsk dz. 29/1 na 

potrzeby ekspozycji 

   

1  

 
projekt budowlano - wykonawczy, 

kosztorys inwestorski, przedmiary 

robót i STWiOR dla systemu 

automatycznego wykrywania i 

sygnalizacji pożaru 

   

projekt budowlano - wykonawczy, 

kosztorys inwestorski, przedmiary 

robót i STWiOR dla systemu 

sygnalizacji włamania i napadu 

 

   



 

projekt budowlano - wykonawczy, 

kosztorys inwestorski, przedmiary 

robót i STWiOR dla systemu 

telewizji przemysłowej CCTV 

   

 

Przebudowa stodoły w Swołowie dz. 46/1 na potrzeby 

ekspozycji 

   

2 projekt budowlano - wykonawczy, 

kosztorys inwestorski, przedmiary 

robót i STWiOR dla systemu 

automatycznego wykrywania i 

sygnalizacji pożaru 

   

projekt budowlano - wykonawczy, 

kosztorys inwestorski, przedmiary 

robót i STWiOR dla systemu 

sygnalizacji włamania i napadu 

 

   

projekt budowlano - wykonawczy, 

kosztorys inwestorski, przedmiary 

robót i STWiOR dla systemu telewizji 

przemysłowej CCTV 

   

Razem łączna cena: 

 

   

 

2. Termin wykonania zamówienia do ........................... 

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z zapytaniem cenowym. 

4. Oświadczamy, że: 

1) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

2) zadeklarowana wyżej   cena zawiera   podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie 

koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia z należytą starannością, 

zgodnie   z postanowieniami zapytania cenowego, w tym w szczególności: podatek VAT w 

należnej wysokości,  opracowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia   publicznego na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem     

w   imieniu   Zamawiającego  niezbędnych dokumentów, opinii i uzgodnień, wymaganymi 

w obowiązujących przepisach oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności 

autorskich praw majątkowych. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania cenowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia zostanie podpisana umowa na wykonanie 

zamówienia. 

7. Oświadczamy, że nie będziemy/ będziemy* korzystać z podwykonawców. 

 

a)  

 (nazwa/firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

 

  

 (zakres wykowywanych prac) 

 



 

b)  

 

 (nazwa/firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

  

 (zakres wykowywanych prac) 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

…………………………..     ……………………….. 

…………………………..     ………………………. 

…………………………..     ……………………….. 

………………………….     ……………………….. 

………………………….     ………………………... 

Data …………………………………..        

             

                                    …………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania firm 

*Niepotrzebne kreślić  

** W przypadku nie korzystania z podwykonawców proszę wykreślić powyższe zdanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r – Prawo 

budowlane ( jednolity tekst Dz. U z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami )  

 

 

OŚWIADCZAM, że projekty instalacji systemów bezpieczeństwa wykonywane na potrzeby 

realizacji projektu   pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez 

rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych 

we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski dla potrzeb 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

 

Projektant:          Sprawdzający: 

 


